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وظائف Optimum  للمشتريات والمدفوعات :

Optimum للمشــتريات والمدفوعــات هــي منظومــة متكاملــة تشــمل الــدورة 
إبتــداء مــن طلبــات شــراء  المســتندية للمشــتريات والمصروفــات بالكامــل 
األقســام ثــم عمــل طلبــات التســعيرات ومــن ثــم المفاضلــة بيــن التســعيرات 
وعنــد إعتمــاد المفاضلــة تقــوم المنظومــة بإصــدار أمــر الشــراء وبنــاءًا علــى امــر 
الشــراء يتــم قبــول اذن التســليم والــذي بدوريــة يقــوم بتحديــث المخــزون او 
االصــول وكذلــك األســتاذ العــام وعليــه يتــم قبــول الفاتــورة وعنــد إســتحقاق 

الفاتورة تقوم المنظومة بإصدر سند الصرف.

أن لمنظومــة Optimum  للمشــتريات والمدفوعــات نظــام أمــان و نظــام 
اعتمــاد مســتندي إلكترونــي مــن خاللــه يمكــن تحديــد صالحيــات المســتخدمين 
ــات  ــة كل مســتند حســب الصالحي ــد حرك ــك تحدي ــى كل المســتويات وكذل عل

المالية واإلدارية لكل مستخدم.

١. إدارة طلبات الشراء وطلبات األقسام.
٢. إدارة طلب التسعيرات.

٣. إدارة المفاضلة والترسية.
٤. إدارة أوامر الشراء.

٥. إدارة إذون التسليم.
٦. إدارة الفواتير المباشرة والمشفوعة بإذن استالم.

٧. إدارة سندات الصرف المباشرة والمشفوعة بالفواتير.
٨. إدارة عالقات الموردين.

٩. إدارة اإلستفسارات وتقارير المبيعات.
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 منظومة المشتريات
والمدفوعات

طلبات اإلدارات واألقسام

الشــراء مــن اإلدارات واألقســام فــي منظومــة   يشــتمل تطبيــق طلبــات 
Optimum للمشتريات والمدفوعات على التالي من التطبيقات:

طلبات اإلدارات واألقسام

√ إدخال طلبات الشراء إلكترونيًا.
إتمــان  وحــد  المســتندية  الحركــة  حســب  الشــراء  طلبــات  إعتمــاد   √

   المستخدم. 
√ مقارنة الطلبات بالميزانية التقدرية.

√ معرفة اخر اوامر شراء اصدرت لهذه األصناف واسعارها.

√ دمــج الطلبــات وتحويلهــا الــى التســعيرات او أوامــر الشــراء او المخــازن او 
   الحسابات للشراء المباشر من العهد.

√ طباعة طلبات الشراء.

√ إلغاء طلبات الشراء.

√ اإلستفسارات والتقارير.

√ ارسال الطلبات والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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طلب التسعيرات

 Optimum يشــتمل تطبيق طلبات التســعيرات من الموردين في منظومة
للمشتريات والمدفوعات على التالي من التطبيقات:

طلب التسعيرات

√ تحويل طلبات األقسام الى طلب تسعيرات إلكترونيًا.

√ طلب تسعيرات مباشرة. 

√ إختيارالموردين حسب التصنيف او مباشرة.

√ ربط اسعار البضائع والخدمات من ملف الموردين. 

إتمــان  وحــد  المســتندية  الحركــة  حســب  التســعير  طلبــات  إعتمــاد   √
   المستخدم.

√ ارسال طلب التسعيرات مع الوثائق المصورة الى الموردين إلكترونيًا.

ــًا عــن طريــق موقــع  √ امكانيــة اضافــة األســعار مــن قبــل المــورد إلكتروني
   المؤسسة. 

√ امكانية تحميل كل الوثائق المرتبطة بالتسعيرة من قبل المورد.

√ إغالق التسليم إلكترونيًا حسب تاريخ اإلغالق. 

√ امكانيــة متابعــة التســعيرة مــن قبــل المــورد مــن موقــع المؤسســة.

√ طباعة طلب التسعيرات او ارسالها إلكترونيًا.

√ اإلستفسارات والتقارير. 

ــًا عــن طريــق البريــد اإللكترونــي. √ ارســال التســعيرات والتنبيهــات إلكتروني
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المفاضالت والمناقصات

منظومــة   فــي  والمناقصــات  التســعيرات  مفاضــالت  تطبيــق  يشــتمل 
Optimum للمشتريات والمدفوعات على التالي من التطبيقات:

المفاضالت والمناقصات

√ عمل المفاضالت كجدول ووضع اقل األسعار اوًال.
√ إمكانية ادخال اي مالحظات على المفاضلة.

√ امكانية اختيار اكثر من مورد لكل مجموعة من الخدمات والبضائع.

√ امكانية اإلطالع على الميزانية التقديرية.

√ إعتماد المفاضلة  حسب الحركة المستندية وحد إتمان المستخدم.
√ امكانية اإلطالق على مرفقات التسعيرت إلكترونيًا.

√ اإلستفسارات والتقارير.

√ ارسال المفاضلة والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.

√ طباعة المفاضلة او ارسالها إلكترونيًا.
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أوامر الشراء

للمشــتريات   Optimum منظومــة  فــي  الشــراء  أوامــر  تطبيــق  يشــتمل 
والمدفوعات على التالي من التطبيقات:

أوامر الشراء

√ تحويل الفائز من التسعيرات الى أمر شراء.

√ إمكانية ادخال طلب شراء مباشرة.

√ امكانية ربط كل بضاعة او خدمة بحساب فى األستاذ العام.

√ امكانية اإلطالع على الميزانية التقديرية.
√ إعتماد امر الشراء حسب الحركة المستندية وحد إتمان المستخدم.

√ إمكانية اإلطالق على المرفقات إلكترونيًا.

√ امكانية إضافة تاريخ التسليم التوقع.

√ طباعة امر الشراء او ارساله إلكترونيًا.
√ اإلستفسارات والتقارير.

√ ارسال امر الشراء والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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إذون التسليم

يشــتمل تطبيــق إذون التســليم فــي منظومــة  Optimum للمشــتريات 
والمدفوعات على التالي من التطبيقات:

إذون التسليم

√ تحويل أومر الشراء الى اذون تسليم إلكترونيًا حسب اإلذن المستلم.

√ إعتماد إذن التسليم حسب الحركة المستندية وحد إتمان المستخدم.

√ إمكانية اإلطالع على المرفقات إلكترونيًا.

√ طباعة إذن التسليم او ارساله إلكترونيًا.

√ اإلستفسارات والتقارير.

√ امكانية تحديث المخزون او األصول الثابتة إلكترونيًا عند إعتماد اإلذن.

√ تحميل القيود المحاسبية الى األستاذ العام إلكترونيًا.

√ إمكانية تحديث المصاريف األخرى وإضافتها على التكلفة.

√ ارسال إذن التسليم والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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الفواتير

يشتمل تطبيق الفواتير في منظومة Optimum للمشتريات والمدفوعات 
على التالي من التطبيقات:

الفواتير

√ إضافة الفاتوة وتحميل نسخة منها إلكترونيًا.

√ ربط الفاتورة بإذن اإلستالم اذا كانت ألمر شراء صادر. 

√ ربط الفاتورة بحساب المصروف او األصول او اإلستحقاق او المقدم 
   اذا كانت فاتورة مباشرة مثل فاتورة الهاتف.

√ إمكانية اإلطالع على الميزانية التقدرية.

√ إعتماد الفاتورة حسب الحركة المستندية وحد إتمان المستخدم.

√ تحميل القيود المحاسبية الى األستاذ العام إلكترونيًا.

√ إمكانية اإلطالع على المرفقات إلكترونيًا.

√ طباعة الفاتورة او ارسالها إلكترونيًا.

√ اإلستفسارات والتقارير.

√ ارسال الفاتورة والتنبيهات إلكترونيًا عن طريق البريد اإللكتروني.
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سندات الصرف

يشــتمل تطبيــق  ســندات الصــرف فــي منظومــة  Optimum للمشــتريات 
والمدفوعات على التالي من التطبيقات:

سندات الصرف

√ عمــل ســند الصــرف بالعملــة المطلوبــة وبطريقــة الدفــع المطلوبــة مثــال 
   صك - تحويل - نقدا الخ.

إتمــان  وحــد  المســتندية  الحركــة  حســب  الصــرف  ســندات  إعتمــاد   √
   المستخدم.

√ تحويل الفواتير الى سند صرف إلكترونيًا حسب تاريخ اإلستحقاق.

√ عمل سند صرف مباشر لفواتير مسجلة مسبقًا حسب الطلب.

√ طباعة سند الصرف او ارساله إلكترونيًا.

√ اإلستفسارات والتقارير.

√ تحميل القيود المحاسبية الى األستاذ العام إلكترونيًا.

√ إمكانية اإلطالع على المرفقات إلكترونيًا.

√ ارســال ســند الصــرف والصــك او التحويــل والتنبيهــات إلكترونيــًا عــن 
   طريق البريد اإللكتروني.
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